Interpellation
Kommunfullmäktige 2020-06-08

Parkeringstillstånd för äldreomsorgens bilburna personal
Vänsterpartiet lade en motion 2018-02-12 om ett generellt parkeringstillstånd för
äldreomsorgens bilburna personal. Grunden till förslaget är att personalen har svårt att i många
bostadsområden hitta parkeringsplats. Mellan varje ärende har man en viss transporttid avsatt
och i den ingår parkering. Letandet efter parkeringsplats tar tid och man kan komma långt ifrån
den adress man har nästa ärende hos. Tyvärr blir det ärendetiden hos nästa brukare som
förkortas. Stress uppstår för att man ska hinna de åtgärder som är beviljade på kortare tid.
Mycket arbetstid går till spillo.
Social- och äldreförvaltningen anser frågan så viktig att det är en angelägenhet för hela
koncernen Haninge kommun att arbeta mot, för att uppfylla ambitionen att driva Sveriges bästa
äldreomsorg. De anser att ett generellt parkeringstillstånd är ett steg i rätt riktning mot målet och
direkt förutsättning för att garantera en god, kvalitativ vård till brukare.
Detta är även en viktig arbetsmiljöfråga för personalen. Vid trygghetslarm är det många gånger
akuta tillbud där vikten att komma fram på kort tid är livsavgörande. Är det fallolyckor måste
tunga mobila liftar bäras. Vid besök på kväll- och nattid kan det vara oroligheter på allmänna
platser där hot och våld kan förekomma, då är trygghetsaspekten att parkera i anslutningen till
ärendet viktig. Inköp av dagligvaror är ett rutinärende som förekommer flera ggr/dag vilket
innebär många tunga lyft och parkering i nära anslutning är nödvändig.
Stadsbyggnadsnämndens förslag med nyttoparkeringstillstånd är mycket positivt. Kommunen
kan medge undantag för vissa parkeringsregler på gatumark för exempelvis nyttotrafik.
Nyttoparkeringstillstånd kan utfärdas till hemtjänstpersonal för att de ska kunna parkera vid den
adress där de utför sina tjänster. Förutsättning är att fordon används för yrkesutövning.
Tillståndet ger tillåtelse att parkera längre tid än vad tillåtet är på plats med parkeringsförbud
och/eller mot lägre avgift. I regel tidsbegränsas tillståndet till normalt 1 år. Kommunen har rätt att
ta betalt för handläggning av tillstånden och då är själva tillståndet en förbetald avgift. Avgiften
får inte överstiga kommunens kostnader. Nyttoparkeringstillståndet kan även sökas av privata
aktörer.

Haninge bostäder är positiva till ett parkeringstillstånd på sina besöksparkeringar för en viss
kostnad.
Många parkeringar sker på privat mark och det måste ske en överenskommelse med berörda
fastighetsägare. Det finns kommuner som genomfört detta och bland annat Göteborg har i vissa
delar kommit överens om gratis på gästparkeringar. Även i Haninge kommun har
hemtjänstpersonal på eget initiativ kontaktat fastighetsägare och fått parkeringstillstånd på
gästparkeringar.
Från förvaltningen finns ett intresse att samordnad hantering av privata parkeringstillstånd.
Initialt kommer ett förhållandevis omfattande administrativ hantering att behöva upprättas när
det gäller överenskommelser med berörda fastighetsägare.
Vänsterpartiet anser att med förvaltningens analys av att detta gäller för hela koncernen
Haninge kommun att genomföra för att uppfylla ambitionen att driva Sveriges bästa
äldreomsorg och en garanti för att bedriva en god och kvalitativ vård är det viktigt att ärendet
inte fördröjs längre. Även viktigt att genomföra när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare
där enskild arbetstagare inte ska ha egna utlägg i samband med tjänsteutövning.
Vänsterpartiet lade motionen om parkeringstillstånd 2018-02-12 och frågan behandlades i
kommunfullmäktige 2018-11-05. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att i samråd med
äldrenämnden och socialnämnden utreda om ett särskilt tillståndssystem kan inrättas för att
hantera och samordna privata tillstånd som inhämtas av respektive tillståndsgivare. Uppdraget
skulle redovisas senast i juni 2019 men det skedde istället i december 2019 i
kommunfullmäktige. Kommunledningen lade där ett eget förslag om återremiss till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning, vilket också röstades igenom.
Äldreomsorgens personal har i vanliga fall hög press på sig. Men nu i och med Corona-krisen
så är det extra hög press på personalen. Att kunna förenkla för personalen och spara in
arbetstid är extra värdefullt just nu.
Jag vill därför ställa följande frågor till äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD):
1. Hur långt har man kommit i frågan gällande parkeringstillstånd för personalen?
2. När kommer nyttoparkeringstillståndet och parkeringstillståndet på Haninge bostäders
gästparkeringar införas?

Samuel Skånberg (V)

